
NHỮNG NHẬN THỨC MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐẠI HỘI XIII VỀ 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 

TRƯƠNG THỊ MAI 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 

Diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao trên tất 

cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII đã tiếp tục khẳng định, phát triển nhận thức và định hướng mới về công tác tổ 

chức xây dựng Đảng trên nền tảng “công tác tổ chức, cán bộ phải coi là điểm đột phá, là 

"then chốt" của nhiệm vụ "then chốt," có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh 

của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”[1]. 

1. Nâng cao nhận thức về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với yêu cầu nâng cao 

năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng 

Đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề về công tác 

tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm xuyên suốt quá trình tổng kết toàn diện, sâu sắc tại 

Đại hội XIII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện 

Cương lĩnh năm 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, thể 

hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế 

thừa và phát triển. Đặc biệt, Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có nhiều điểm nhấn 

quan trọng, thể hiện bước phát triển nhận thức về tầm quan trọng, mục tiêu và định hướng 

những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với yêu cầu cao về 

nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình 

mới và mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước. 

Từ mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Kiên quyết khắc phục 

những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, 

trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi 

ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục 

vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, Báo cáo chính trị Đại hội XIII 

đã có bước phát triển quan trọng về quan điểm, nhận thức khi nhấn mạnh yếu tố đầu tiên 

trong mục tiêu tổng quát phát triển những năm tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng 

lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh toàn diện”[2] , đồng bộ với việc nhấn mạnh và đưa “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là thành tố đầu tiên 

trong chủ đề Đại hội XIII. 
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Đây là bước phát triển mới về tư duy, tiếp tục làm rõ hơn đường lối xây dựng năng 

lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng đã được đề ra tại Cương lĩnh bổ sung, phát 

triển năm 2011“Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã 

hội… Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo”[3]. Các 

văn kiện của Đại hội XIII đã thể hiện đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác 

tổ chức xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã nêu ra 5 

bài học kinh nghiệm, trong đó, bài học thứ ba nhấn mạnh “Phải thấm nhuần sâu sắc quan 

điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan 

đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, 

là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”[4]. Là một trong những phương thức 

lãnh đạo của Đảng cầm quyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng phải làm tốt việc tham 

mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây 

dựng đội ngũ cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho Đảng để đảm bảo thực hiện được mục 

tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà 

nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nói cách khác, làm tốt công tác tổ chức xây 

dựng Đảng góp phần quan trọng để nâng cao vị thế cầm quyền, khẳng định vai trò lãnh 

đạo, đường lối đúng đắn của Đảng, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho các mục tiêu phát 

triển đến năm 2025, 2030, 2045 mà Đại hội XIII đã hoạch định. 

2. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Trên sơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

nhiệm kỳ Đại hội XII và nhận diện bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ, Đại hội XIII đã xác định 

“Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”, chỉ rõ 10 nhiệm vụ, 

giải pháp về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và định hướng toàn diện các mặt công tác 

tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

2.1. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp 

tinh gọn hơn; giảm đầu mối, cấp trung gian, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và tinh giản 

biên chế; từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các 

cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước; một số mô hình thí điểm về tổ 

chức bộ máy bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất 

cập trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… Do đó, Đại hội XIII đã đề 
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ra định hướng “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị. Tổng kết các 

mô hình thí điểm… Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm”[5], một số nội dung chủ yếu cần tập trung, 

đó là: 

- Về tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp 

ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xác định rõ hơn 

chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; 

đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Sắp xếp, 

tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị ở Trung ương theo lộ trình; các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp 

với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính các cấp. Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn 

các đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hoá các dịch vụ công ở những nơi có đủ 

điều kiện. Khẩn trương sơ kết, tổng kết những mô hình thí điểm và nhân rộng những 

mô hình mới có hiệu quả; đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng theo ngành, 

lĩnh vực và những nơi có đặc điểm riêng. 

- Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: cần tiếp tục 

kiên trì thực hiện Nghị quyết 18, 19[6] để sàng lọc, tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đi đôi với việc nâng cao chất lượng 

đội ngũ, thu hút, sử dụng người có đức, có tài; đồng bộ với việc thực hiện cải cách 

chính sách tiền lương. 

2.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội 

ngũ đảng viên 

Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Để lãnh đạo cách mạng, 

Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”[7], 

trong suốt quá trình kiên trì, nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm qua, Đảng rất 

coi trọng việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh những nhiệm 

vụ cần tập trung, đó là: 

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình phù hợp với việc 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn 

diện của Đảng ở cơ sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, 

mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo 

đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ở cơ sở. 
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- Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng 

cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Thực hiện thống nhất chủ 

trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện mô 

hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc bí thư cấp ủy đồng thời là chủ 

tịch UBND ở những nơi có điều kiện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng: đơn giản về 

hình thức, phong phú, sâu sắc, thiết thực về nội dung, bảo đảm tính lãnh đạo, tính 

giáo dục, tính chiến đấu và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, 

nghiêm minh các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng. 

Thực hiện nghiệm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất 

lượng tổ chức đảng, đảng viên. 

- Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến thực 

sự trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường giáo dục chính 

trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên. Chú 

trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng 

kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú và công nhân, trí thức, doanh nhân trưởng 

thành trong công tác, lao động, học tập để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị 

cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thường xuyên rà 

soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

2.3. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu 

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đại hội XIII đã tách vấn đề cán bộ trong xây 

dựng Đảng về tổ chức thành một nội dung riêng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó 

đặc biệt chú trọng vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu. Các 

nhiệm vụ cần tập trung, đó là: 

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, 

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng 

giữa các thế hệ. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số.          

- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện thể chế Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, cải cách thủ tục 

hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ; chú trọng những 

vấn đề mới, khó đang đặt ra trong thực tiễn như: cơ chế phát hiện, lựa chọn, thu hút, 

trọng dụng nhân tài; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 



chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán 

bộ ứng cử; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức; quy định về công tác quy hoạch 

cán bộ… 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng tăng cường phân cấp quản 

lý cán bộ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người 

đứng đầu trong quản lý cán bộ và công tác cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh 

giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí; coi trọng đánh 

giá chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và 

đề cao trách nhiệm người đứng đầu. 

- Tổ chức thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống 

chạy chức, chạy quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện chấn 

chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ 

luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể 

cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.  

- Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ và phải thực sự gắn kết với các khâu khác 

trong công tác cán bộ như: đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố 

trí cán bộ... Quy hoạch cán bộ theo phương châm “động” và “mở”; tiến hành đồng 

bộ từ trên xuống dưới, lấy quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cán 

bộ cấp trên, quy hoạch cấp trên thúc đẩy quy hoạch cấp dưới. Chú trọng việc phát 

hiện cán bộ có năng lực nổi trội, các tài năng trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nhân tài cho đất nước. 

- Thực hiện có hiệu quả quy định về luân chuyển cán bộ, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, 

liên thông, thường xuyên, liên tục; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Cân đối, hài hoà giữa luân chuyển 

cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi 

thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Kết hợp luân chuyển cán bộ với 

thực hiện một số chủ trương, quy định bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt 

không là người địa phương, cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp và 

tăng cường cán bộ cho những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, 

toàn ý với công việc. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về thu 

hút, trọng dụng nhân tài; Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú 

trọng bổ sung, cập nhật vấn đề mới về lý luận, chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, kiến thức lãnh đạo, quản lý và kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn 

đặt ra; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán 

bộ trong thực tiễn.  

2. 4. Coi trọng, làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ 



Bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên 

quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ, bao gồm các mặt hoạt động chủ yếu 

gồm: (1) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng. (2) Bảo 

vệ sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng và sự đoàn kết, thống nhất trong 

Đảng. (3) Bảo vệ cán bộ, đảng viên. (4) Bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. (5) Chủ 

động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, 

tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. 

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 

đòi hỏi cần nắm chắc tình hình; kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích 

nhóm” và các hành vi kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ; kịp thời thẩm 

tra, xác minh những vấn đề chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công 

tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ về  tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, 

nhất là khi bố trí, đề bạt cán bộ. Khi xem xét lịch sử chính trị với chính trị hiện nay thì vấn 

đề chính trị hiện nay là chính; giữa bản thân với quan hệ gia đình thì bản thân là chính; 

giữa quản lý đầu vào với xử lý đầu ra thì quản lý đầu vào là chính; giữa xử lý với sử dụng 

thì sử dụng là chính. 

Quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia 

trong tình hình mới và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính 

trị nội bộ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu; 

đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý cán bộ, đảng 

viên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ. 

2.5. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng 

được đội ngũ làm công tác xây dựng Đảng“đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, 

gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”[8], trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức 

xây dựng Đảng có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đang về 

công tác tổ chức, cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Người làm công tác tổ chức xây 

dựng Đảng phải sâu sắc quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính 

trị vững vàng, không ngừng nỗ lực học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt; thường xuyên 

tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chú trọng rút kinh 

nghiệm từ thực tiễn công tác; vừa phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Đảng, vừa phải 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chức trách được giao đó là công tác tổ chức, cán bộ. Mặt khác, 

đòi hỏi sự vững vàng về quan điểm; sự chắc chắn về nghiệp vụ, chuyên môn; sự khách 
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quan, công tâm, trong sáng trong công tác và sự gương mẫu trong cuộc sống. Không đáp 

ứng được những yêu cầu này sẽ không thể làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, không thể 

có sự tin cậy, thuyết phục cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xa hơn là niềm tin của 

hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. 
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